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Актуальнiсть дисертацiйноТ роботи та iT зв'язок з науковою тематикою

IСНУВаНня буль-якоТ сучасноi розвиненоТ держави неможливе без

прийнятного економiчного середовища в серединi кратни та оптимальних

гарантованих державою умов для забезпечення iT стiйкостi й сприяння

конкуреНтоспромОжностi на мiжнароднiй apeHi. Наслiдки вiд сукупностi

складних полiтичних, економiчних, правових та iнших груп факторiв (кризовi

ТеНДеНЦiТ В СвiтовiЙ економiцi, окупацiя окремих територiй УкраТни, вiдсутнiсть

системноТ ефективноI державноТ полiтики спрямованоТ на комплексне

забезпечення вiтчизнянот економiчнот безпеки, експоненцiйнi темпи i значнi

масштаби поширення респiраторноТ хвороби (COVID- 1 9), спричиненоТ

KopoHaBipycoM (SARS-CoV-2> та багато iнших) призводять, як до виникнення

нових, так й посилення дiТ деяких iснуючих загроз i ризикiв для BcicT системи

економiчнот безпеки Укратни. В умовах реалiзацiт проевропейського вектору

державнот полiтики вказана проблема набувас особливот гостроти та вже давно

залишасться одними з прiоритетних завдань для бiльшостi публiчних

iнституuiй вiдповiдного спрямування. Бiльше того, сво€часне й дiсве вирiшення

значнот частки проблемних аспектiв, пов'язаних iз економiчною сферою та

удосконалення державного регулювання вказаних напрямiв с зобов'язаннями

украiни вiд повноцiнного виконання яких залежить, як стан
сумсьItиЙ дврждвrIрiЙyHIBEPctiTET
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важливих реформ, так i питання iT фiнансовоТ стiЙкостi загалом,

за цих обставин важливого значення набувае пошук, розробка та

ВПРОВаДження правового iнструментарiю для результативного й оперативного

ВИКОНаННЯ ЗаВДанЬ i реалiзацiТ функцiЙ держави у цьому напрямi. Вiдповiдно, й

виникас попит на результати комплексних змiстовних наукових дослiджень,

РеЗУЛЬТаТИ яких, з одного боку можуть бути використанi в нормотворчiй

дiяльностi, а з iншого - братися до уваги для подальших наукових пошукiв

ВiДнОСно широкого кола питань щодо адмiнiстративно-правового забезпечення

нацiональнот системи економiчнот безпеки. Слiд також зауважити, що огляд

НаУКОвоТ лiтератури дас пiдстави стверджувати про недостатню вивченiсть i

ДОСлiДженнiсть питання адмiнiстративно-правових засад органiзацiТ й

фУНКцiонУВання саме системи економiчноТ безпеки УкраТни. I_{e, зокрема

пояснюеться тим, Що, зазвичай, у полi зору науковцiв перебувають oKpeMi

елементи вказанот системи, що не дае можливостi розкрити широкий спектр

проблемних аспектiв, якi об'ективно вимагають налея<нот уваги. Таким чином

викладене дае об'сктивнi пiдстави на науковому piBHi порушити питання щодо

ВИЗНаЧеННЯ cyTнocTi i особливостеЙ адмiнiстративно-правових засад органiзацiТ

Та фУНКЦiОнУВання системи економiчноi безпеки УкраТни, а також пошуку

tt_lляхiв Тх удосконалення.

З ОГлядУ на це, доцiльно зауважити, що тема дисертацiйного дослiдження,

яка була обрана N4ельником В, [. е актуальною i потребуе уваги. Вказане

ДОСЛiДЖеНня с своечасним та корисним, як для адмiнiстративно-правовоТ науки,

так i практик правотворчостi й правозастосування.

!ИСеРтацiйне дослiдження вiдповiдас завданням, цiлям та основним

НаПРЯМаМ ЗаКОнУ УкраТни пПро нацiональну безпеку УкраТни> вiд 2l червня

201В Р. }[ч 2469-YIII, Стратегii нацiональноТ безпеки УкраТни <<Безпека людини

- беЗпека краТни)), затвердженоТ Указом Президента УкраТни вiд 14 вересня

2020 Р. NЬ З9212020, СтратегiТ сталого розвитку <УкраТна - 2020>>, затвердженоi'

УКаЗОм Президента УкраТни вiд l2 сiчня 20l5 р, М 5l20l5, СтратегiТ розвитку
наукових дослiджень Нацiональнот академiт правових наук Укратни на 20lб -
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2020 роки, затвердrltеноТ постановою загальних зборiв НацiональноТ академiТ

правових наук УкраТни вiд 3 березня 2016р., КонцепцiI розвитку сектора

безпеки i оборони Украiни, затвердженоТ Указом Президента УкраТни вiд |4

березня 2016 р J\Ф 921201 6.

Також позитивним с те, що робота виконана у межах науково-дослiдних

робiт Навчально-наукового iнституту права Сумського дер}кавного

унiверситету <Концепцiя новоi iнновацiйноТ моделi державного управлiння

сРiнансовою системою УкраТни>> (номер д.р. 0118tJ0035S2) та <Розробка

<КонцепцiТ запровадження державноТ системи контролю за залученням та

есРективним використанням мiжнародноТ технiчноi допомоги в YKpaTHi на 2021-

2025 рр.) (номер д.р. 2020.0210|З7) якi фiнансуються за рахунок коштiв

ffержавного бюджету Украiни.

Обrрунтованiсть та достовiрнiсть наукових положень, висновкiв

рекомендацiй, сформульованих у дисертацiйнiй роботi

Науково-теоретичну основу для виконання дисертацiйноТ роботи

становили HayKoBi працi фахiвцiв у галузi (liлософiI, економiки, TeopiT

управлiння, загальноТ TeopiT держави i права, адмiнiстративного права, з питань

безпеки iнших галузевих наук, у тому числi iноземних дослiдникiв.

Нормативною основою дослiдження с Конституцiя УкраТни, мiжнароднi,

мiждержавнi конвенцiТ, угоди та договори, законодавчi та пiдзаконнi

НорМаТивно-правовi акти, а також стратегiчнi документи, якi визначають

адмiнiстративно-правовi засади органiзацiТ та функцiонування системи

економiчноТ безпеки УкраТни, декларують ключовi напрями державноТ полiтики

У цiй сферi тощо. У ходi дослiдження дисертантом використано також

ДоКУменти iноземних держав, а також стандарти i рекомендовану практику СС

та НАТО oKpeMi положення яких MoxtyTb бути iмплементованi до нацiональноТ

правовоТ системи. IнформацiЙну та емпiричну основу дисертацiйного

дослiдження становлять узагальнення та практики дiяльностi суб'сктiв
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законодавчоТ Й виконавчоТ влади, судових та правоохоронних органiв,

самоврядних iнституцiй, Нацiонального банку УкраТни, банкiвських та iнших

сРiнансових установ, довiдковi видання, статистичнi матерiали та iншi.

Використано особистий досвiд роботи автора в державних органах та

приватному ceKTopi.

!исертантом обгрунтовано та заслуговус

двох ключових напрямiв реформування

забезпечення органiзацiI та функцiонування системи економiчноТ безпеки

УкраТни. Повнiстю iнновацiйним та науково доведеним с покроковий алгоритм

дiй щодо успiшноТ реалiзацiТ вказаних напрямiв, шляхом запровадження

законодавчих новел, таких як:

l ) внесення змiн до ст. 17 КонститучiТ УкраТни;

2) розробки та прийняття базового Закону УкраТни uПро економiчну

безпеку УкраТни>;

3) внесення змiн до Закону УкраТни uПро захист вiд недобросовiсноТ

конкуренцiТ> вiд 07.06.1996 р. JФ 2Зб196-ВР;

4) прийняття Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни <IнструкцiТ шодо ефективного

державного контролю та проведенням перевiрок переможцiв тендерiв стосовно

державних закупiвель, щодо витрачанням ними коштiв Щержавного бюджету

УкраТни, ефективним використанням мiжнародноТ технiчноТ допомоги та

зовнiшнiх державних запозичень));

5) розробка та прийняття <IнструкцiТ про взаемодiю суб'сктiв системи

економiчноТ безпеки Украiни>;

6) затвердження Нацiональноi СтратегiТ розвитку економiчноТ безпеки

УкраТни на 10 poKiB;

f,осить слушними та обrрунтованими, з практичноТ точки зору, €

пропозицiТ щодо необхiдностi оптимiзацiТ структурно-функцiональноТ моделi

дiяльностi органiв публiчноТ влади - суб'сктiв системи економiчноТ безпеки

УкраТни шляхом:

1) створення при MiHicTepcTBi економiчного розвитку, торгiвлi i

на пiдтримку, запровадження

адмi нiстративно-правового
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сiльського господарства УкраТни Щержавного агентства iнвестицiй;

2) створення единого правоохоронного органу щодо боротьби з

економiчними правопорушеннями;

3) створення при РНБОУ постiйно дiючого дорадчого органу який буле

координувати дiяльнiсть державних органiв виконавчоТ влади щодо проведення

ефективних заходiв направлених на покращення економiчноТ безпеки УкраТни;

4) створення мiжвiдомчоТ координацiйноТ ради щодо боротьби з

економiчними правопорушеннями пiд головування Генерального прокурора

УкраТни.

!оречи, слiд зазначити, що одна з цих пропозицiй, а саме створення

сдиного правоохоронного органу щодо боротьби з економiчними

правопорушеннями вже реалiзовуеться керiвництвом нашоТ краТни. Вказане

пiдкреслюе наукову доведенiсть результатiв дисертацiйного дослiдження,

обГрунтованiсть та достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,

с(lормульованих у дисертацiйнiй роботi.

!.исертацiя складасться зi вступу, чотирьох роздiлiв, подiлених на

сiмнадцять пiдроздiлiв, висновкiв до кожного роздiлу, загальних висновкiв

списку використаних джерел та додаткiв. Позитивним вбачаеться опрацювання

й використання значного обсягу науковоТ лiтератури, aKTiB законодавства,

статистичних даних, звiтiв та iнших матерiалiв загальний перелiк яких складас

714 найменувань, що засвiдчус глибину проведеного дослiдження.

Наукова новизна дисертацiйноi роботи

Наукова новизна дисертацiйноТ роботи полягае в тому, що дослiдження с

оДнiсю з перших спроб комплексно, iз урахуванням досягнень вiтчизняноТ

юридичноТ науки визначити cyTHicTb i з'ясувати особливостi адмiнiстративно-

правових засад органiзацiТ та функцiонування системи економiчноТ безпеки

УкраТни, а також формулювати пропозицiТ щодо шляхiв Тх удосконалення. За

пiдсумками вивчення дисертацiТ, можна зробити висновок, що автором



обгрунтовано низку нових iнновацiйних концептуальних положень, якi мають

вагоме значення для сучасноi юридичноI науки, а також для формування
адмiнiстративно-правових засад органiзацiт та функчiонування системи

економiчноТ безпеки УкраТни.

так, заслуговуе на схвалення позицiя дисертанта, шодо поступового

розвитку уявлень про необхiднiсть правового захисту економiчнот безпеки

краТни, шо TicHo пов'язанi iз виникненням та функцiонуванням, в цiлому,

системи забезпечення безпеки держави й суспiльства, якi iснували в певнi

перiоди на територiях нинiшньот Укратни, Економiчна безпека розвивалась
паралельно з державнiстю та стала однiею з головних складових нацiональнот

безпеки УкраТни (с. 66),

Пiдтримуються висновки дисертанта, що вiд рiвня ефективностi

функцiонування економiчнот безпеки Укратни Т?, що важливiше, Tf

системаТичногО дiсвогО забезпечення, значною мiрою зале}кить необхiдний

економiчний розвиток держави. Також ir цiннiсть та важливiсть пояснюеться й

тим, що буль-якi iншi види безпеки, якi так чи iнакше мають вiдношення до

пiдтримки належного перебiгу економiчних процесiв, у повнiй Mipi NlIожуть

реалiзовувати вказану функцiю винятково за умови матерiального забезпечення

(с.85).

Заслугову€ на увагу точка Зору, що метою iснування та функцiонування
системи економiчнот безпеки Укратни,, слiд визнати перелiк заданих чи

визнаних державою орiентирiв щодо досягнення високого рiвня захищеностi та

стiйкостi нацiональнот економiки, а також створення i реалiзацiя налея(них

умов для сприяння конкурентоспроможностi останньот у свiтовiй системi

господарювання, збереяtення вже досягнутого рiвня прогресу, самовiдтворення

та сталого й збалансованого поступального розвитку (с. 1ЗВ-l39). Автор

стверджуе, що основними функцiями системи економiчноТ безпеки УкраТни

варто визнати наступнi: 1) захисна (з одного боку, це передбачас безпосередню

дiяльнiсть вiдповiдних суб'ектiв по лiнiТ протидiТ таким чинникам (проведення

слiдчих дiй вiдносно злочинних дiянь в економiчнiй сферi, ефективний судовий
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захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав i законних iHTepeciB

сРiзичних та юридичних осiб, держави як учасникiв економiчних вiдносин

тощо), а з iншого - вжиття широкого спектру рiзних заходiв, спрямованих на

побулову дiсвоТ системи економiчноТ безпеки УкраТни (активна вiдповiдна

науково-дослiдницька робота, прийняття (затверлження) необхiдних

нормативно-правових akTiB у безпековiй сферi, забезпечення сучасним

технiчним устаткуванням, в тому числi модернiзацiя iснуючого, пiдготовка

КВаЛiфiКОВаниХ кадрiв та ir,) (с, |47); 2) стратегiчна (мае за базову мету

прогнозування тенденцiй розвитку, ймовiрного посилення деструктивного

впливу на вiтчизняне економiчне середовище, оцiнки ризикiв вiд дiт таких

чинникiв, а також встановлення iснуючих можливостей вказаноТ системи для Тх

протидiТ) (с. |47-1aB); З) попереджувальна (в разi прогнозування настання

негативних економiчних наслiдкiв вiд дiТ певного чинника в перспективi,

держава може вживати превентивнi заходи, нацiленi на мiнiмiзацiю такого

тиску не економiчну сферу) (с. 1а8); 4) регулятивна (усунення загроз i

забезпечення економiчноТ безпеки за допомогою державного i ринкового
механiзмiв) (с. 1аВ); 5)охоронна (передбачас вiдповiдну дiяльнiсть окремих

державниХ iнституцiй, спрямованУ на забезпечення охорони суспiльних

вiдносин у економiчнiй сферi, тобто формування умов, гарантiй, за яких певний

суб'скт може розраховувати на захист власних порушених, невизнаних або

оспорюваних прав i законних iHTepeciB, всiляке сприяння виконанню норм

законодавства шодо захисту економiчноТ складовоТ, позитивно впливати на iT

розвиток тошо) (с. 149). Пропонована градацiя й Тх характеристика вбачасться

виправданою, змiстовною та доцiльною i, вiдповiдно, матиме значення для

подальших наукових розвiдок iз цього питання.

позитивним убачаються висновки щодо авторського бачення основних

загроз системi економiчнот безпеки Укратни. fo перелiку таких дисертант

пропонуе включати: 1) рiзке зменшення обсягiв валового внутрiшнього

продуктУ краТни; 2) зниженнЯ iнвестицiйноТ привабливостi краТни;

3) неефективне державне регулювання у сферi економiки; 4) зниження темпiв
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роЗширення внутрiшнього ринку; 5) критичний piBeHb залежностi нацiональноТ

економiки вiд кон'юнктури зовнiшнiх ринкiв та зовнiшнiх запозичень; 6) низькi

ТеМпи вiдтворювальних економiчних процесiв; 7)нерацiональна структура

вiтчизняного експорту з переважно сировинним характером i малою питомою

ВаГОЮ продУкцiТ з великою часткою доданоТ BapTocTi; В) критичнi обсяги

борговоТ залежностi держави (зовнiшнiй та внутрiшнiй борг); 9) cTpiMKe

ЗРОСТаННя ЧасТки iноземного капiталу у стратегiчних галузях вiтчизняноТ

економiки; 10) несприятливе деформоване конкурентне середовище у

вiтчизнянiй економiцi; 1 1) неефективнi механiзми державного регулювання

природних монополiй; l2)iнфiльтрацiя корупцiйних практик у рiзнi сфери

економiчних вiдносин; 13) недостатнс правове забезпечення системи

економiчноТ безпеки УкраТни (с. |76).

Убачасться виправданим пiдхiд за якого автором було узагальнено й

проаналiзовано провiднi iноземнi практики правового забезпечення процедур

органiзацiТ i функцiонування систем економiчноТ безпеки держави та здiйснено

пОрiвняльну характеристику з окремими нацiональними аспектами, таких краТн

ЯК: Федеративна Республiка Нiмеччина, Французька Республiка, Iталiйська

Республiка, Королiвство [спанiя, Королiвство Бельгiя, Королiвство f,анiя,

Королiвство Нiдерландiв, Республiка Польща, Чеська Республiка, Республiка

Болгарiя, Румунiя, Великобританiя, Сполученi Штати Америки, Китайська

Народна Республiка та Японiя (пiдроздiл2,4). Вивчення такого досвiду значноТ

кiлькостi передових краТн сприятиме повнотi та всебiчностi наукового

ДОслiДження та позитивно вплинуло на пiдсумковi результати опонованоТ

роботи.

Становить науковий iHTepec пропонована градацiя основних органiв

ВИкоНаВЧоТ влади вiд результатiв роботи яких суттево залежить eKoHoMi.lHa

СКЛаДоВа нацiональноТ безпеки УкраТни. Автором визначено перелiк ключових

ЦеНТраЛЬнИх органiв виконавчоТ влади суб'сктiв системи економiчноТ безпеки, а

СаМе: 1)Кабiнет MiHicTpiB УкраТни (визначае характер роботи виконавLIих

ВЛадних структур, вплива€ на процеси реалiзацiТ законодавчо визначеноl'
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державноТ полiтики в економiчнiЙ сферi, безпекового сектору тошо);

2) вiдповiднi MiHicTepcTBa (NzliHicTepcTBo розвитку економiки, торгiвлi та

сiльського господарства УкраТни (чентральний органом виконавчоТ влади з

питань економiчного розвитку Украiни), MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни

(забезпечус формування та реалiзуе державну фiнансову, бюджетну та боргову

полiтику тошо) та iншi); З) деякi iншi органи виконавчоТ влади, а саме:

а) Щержавну аудиторську службу УкраТни (забезпечус формування i реалiзус

державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю); б) Щержавну

митну службу УкраТни (забезпечус реалiзацiю державноТ митноТ полiтики);

в) fiержавну податкову службу (забезпечуе реалiзацiю державноТ податковоТ

полiтики); г) Щержавну фiскальну службу УкраТни (реалiзацiя державноТ

полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування

податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати сдиного

внеску); r) Щержавну казначейську службу Украiни (реалiзус державну

полiтику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштiв

бухгалтерського облiку виконання бюджетiв); д) Щержавну службу (liнансового

монiторингу УкраТни (реалiзуе державну полiтику у сферi запобiгання та

протидiТ легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом);

е) flержавну регуляторну службу УкраТни (реалiзус державну регуляторну

полiтику); с) Нацiональне агентство УкраТни з питань виявлення, розшуку та

управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв (реалiзус

державну полiтику у сферi виявлення та розшуку активiв, отриманих

неправомiрним шляхом); ж) Нацiональне агентство з питань запобiгання

корупшiТ (реалiзуе державну антикорупчiйну полiтику); з) Антимонопольний

KoMiTeT УкраТни (забезпечення державного захисту конкуренцiТ у

пiдприсмницькiй дiяльностi); и) Фонд державного майна УкраТни (реалiзус

державну полiтику у сферi приватизацiТ); i) Нацiональну комiсiю з цiнних

паперiв та фондового ринку (формування та забезпечення реалiзацiТ сдиноi

ДержавноТ полiтики щодо розвитку i функцiонування ринку цiнних паперiв ,га

похiдних (деривативiв) в YKpaTHi); Т) мiсцевi державнi адмiнiстрашiТ (вирiшують
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питання iз захисту та розвитку економiки на регiональному piBHi)

(пiдроздiл З,2).

Варто зауважити, що рецензована робота мiстить i низку iнших положень

якi заслуговують на схвалення та пiдтримку. Обгрунтовано вважати, що

бiльшiсть пропозицiй дисертанта можуть бути використанi у науково-дослiднiй

сферi, навчальному процесi та практичнiй дiяльностi.

Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацii

Загалом позитивно оцiнюючи дослiдження слiд звернути увагу на ряд

дискусiйних питань, якi потребують обговорення.

l. Одним iз KpoKiB по удосконаленню адмiнiстративно-правового

регулювання зазначеноТ сфери, на думку дисертанта, мас стати внесення змiн

до ст" l7 КонститучiТ УкраТни, а саме на конституцiйному piBHi визнати

державнi органи як однi з основних груп суб'ектiв, уповноважених

забезпечувати економiчну безпеку УкраТни (с. З3а). На думку здобувача,

визначення складу уповноваженого забезпечувати функцiонування системи

економiчноТ безпеки Украiни на конституцiйному piBHi мас сприяти

пiдвищенню рiвня е(lективностi роботи вказаних iнститучiй за вiдповiдними

напрямами (с. 334). L{я точка зору потребус додаткового обгрунтування пiд час

захисту результатiв дисертацiйноТ роботи.

2. Автором пропонуються ocHoBHi групи показникiв, якi впливають на

piBeHb економiчноТ безпеки краТни: l) маркетинговi; 2) полiтичнi;

З) iнституцiйнi (с. Зба). tоцiльно було б також розглянути питання шодо

закрiплення таких показникiв на нормативному piBHi, а також визначити

суб'сктiв, якi MolKyTb здiйснювати оцiнку рiвня економiчноТ безпеки, виходяLIи

з параметрiв вказаних показникiв для сприяння вирiшення тих чи iнших

завдань державного значення.

3. У роботi дисертантом наголошусться увага на потребi ,га

обГрунтовусться доцiльнiсть створення нового правоохоронного органу на який



11

покладатиметься обов'язок забезпечення запобiгання, виявлення, припинення,

розслiдування та розкриття кримiнальних правопорушень, об'сктом яких с

cPiHaHcoBi iнтереси держави таlабо мiсцевого самоврядування, що булуть

вiднесенi до його пiдслiдностi. В той же час, у дослiдженнi недостатньо

розкрито питання посилення його майбутньоТ ролi як суб'скта системи

економiчноi безпеки УкраТни за рахунок аналiтичноТ дiяльностi (с. З69). Не

виникас cyMHiBy, rцо бiльшiсть загроз аналiзованiй системi давно

характеризуються стрiмкою iнтелектуалiзацiсю та латентнiстю вказаних дiянь,

шо потребус застосування HoBiTHix методик для системноТ дiсвоТ протидiТ

ocTaHHiM.

4. Заслуговус на пiдтримку iнiцiатива про розробку та затвердження

<<IнструкцiТ про взасмодiю суб'ектiв системи економiчноТ безпеки УкраТни)), в

якiй нормативно визначати TaKi форми взасмодiТ: l) проведення аналiзу стану,

оцiнки структури, прогнозування тенденцiй розвитку й обмiн iнформацiсю

шодо загроз та ризикiв системi економiчноТ безпеки УкраТни, виявлення

cPaKTopiB, що сприяють появi та (або) розвитку цих деструктивних чинникiв;

2) спiльна розробка й реалiзацiя програм, планiв iз протидiТ загрозам системi

економiчноТ безпеки УкраТни; 3) створення робочих груп для участi в

пiдготовцi просктiв вiдповiдних нормативно-правових aKTiB, пропозишiй про

змiни й доповнення до чинного законодавства; 4) затвердження спiльних

пiдзаконних нормативно-правових aKTiB, положення яких присвяченi заходам iз

реалiзацiТ державноТ полiтики щодо забезпечення органiзацiТ й функцiонування

системи економiчноТ безпеки УкраТни; 5) провелення узгоджених за часом,

мiсцем та змiстом заходiв iз безпосередньоТ протидiТ загрозам системi

економiчноТ безпеки УкраТни; 6) поглиблення спiльноТ мiжнародноТ та

мirкдержавноТ взасмодiй щодо вжиття заходiв iз забезпечення органiзачiТ й

функцiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни 7 ) розробка навчал ьних

програм та проведення тренiнгiв за для пiдвишення професiйного рiвня

спiвробiтникiв суб'ектiв аналiзованоi системи, насамперед, правоохоронних

органiв iз питань протидiТ загрозам системi економiчноТ безпеки УкраТни;
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В) спiльне iнформування громадськостi про результати дiяльностi з протидiТ

загрозам системi економiчноТ безпеки УкраТни (с. 407-40В). В той же час,

потребус уваги питання про ефективнiсть реалiзацiТ спiльних заходiв у рамках

пропонованих форr, зважаючи на значну кiлькiсть пропонованих суб'сктiв

аналiзованоТ системи й усвiдомлюючи ступiнь складностi бiльшостi загроз

економiчнiй безпеui УкраТни.

5. Потребуе обГрунтування думка про доцiльнiсть затвердження

<[нструкцiТ шодо ефективного державного контролю та проведенням перевiрок

переможцiв тендерiв стосовно державних закупiвель, щодо витрачанням ними

коштiв lержавного бюджету УкраТни, ефективним використанням мiжнародноТ

технiчноТ допомоги та зовнiшнiх державних запозичень)) (с. 3З7) з позицiТ

прiсlритетних KpoKiB спрямованих на пiдвищення рiвня ес]lективностi

функцiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни.

загальний висновок

Однак, цi зауваження не впливають на позитивне вiдношення до

рецензованого дослiдження. Здiйснений автором науковий пошук заслуговус на

повагу та пiдтримку.

flисертацiйна робота <Адмiнiстративно-правовi засади органiзацiТ та

функцiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни> с самостiйним

завершеним науковим дослiдженням, яке ма€ вагому теоретичну.

методологiчну та практичну значимiсть. Робота виконана та оформлена

належним чином та у вiдповiдностi до встановлених вимог. Авторефера1, не

мiстить положень, висновкiв чи рекомендацiй, якi не увiйшли у текст

дисертацiТ. Робота вiдповiдас спецiальностi l2.00.07 - адмiнiстративне право i

процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Викладене дозволяе зробити висновок, що дисертацiя N{ельника Вадима

Iвановича на тему: <Адмiнiстративно-правовi засади органiзацiТ та

сРункцiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни> повнiстю вiдповiдас
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вимогам п. 10, |2 Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 липня 201З р. J\b 567, а ii автор

заслугову€ на присудження наукового ступеня доктор юридичних наук зi

спецiальностi l2.00.07 адмiнiстративне право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право.
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